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  לכבוד

  וחברות כרטיסי האשראיהתאגידים הבנקאיים 

 
   על סיכונים גילוי–) FSF(דוח הפורום ליציבות פיננסית : הנדון

  )הוראות הדיווח לציבור(

  
  

 מבוא
ניתוח של ובו )  הדוח–להלן ) (FSF 1(דוח הפורום ליציבות פיננסית  פורסם 2008באפריל  .1

פירוט ההמלצות כן ו, הגורמים ונקודות התורפה שהובילו למשבר בשווקים הפיננסיים העולמיים

 .להגברת עמידותם של השווקים והמוסדות הפיננסיים למשברים בעתיד
 

המשבר י  בדוח צוין כ.גילוי על סיכונים על ידי משתתפי השוקהוא אחד הנושאים שנידונו בדוח  .2

בשווקים הפיננסיים בתקופה האחרונה הבליט את הצורך בדבר גילוי לציבור שייתנו חברות 

יום מרובי סיכון או השהשוק רואה בהם , פיננסיות אודות חשיפותיהן למכשירים מסוימים

 . כרוכים בסיכון רב יותר ממה שהיה מקובל לחשוב עד כה
 

ראוי שמשתתפי השוק יתנו במועד הגשת לפיה ,  לדוחIII.1בהקשר זה נכללה המלצה בסעיף  .3

סיכוניהם בעזרת פרקטיקות הגילוי על גילוי מהימן "... 2008הדוחות הכספיים למחצית שנת 

  ...".אשר מסוכמות בדוח זה המובילות
  

הפיקוח על הבנקים נמצא בימים אלו בהליך למידה " ציינו כי 24.7.08 מיום r8802102במכתבנו  .4

במסגרת זאת נבחנים הצעדים המתבקשים לאימוץ ההמלצות . המלצותיווניתוח של הדוח ו

 ".במערכת הבנקאות הישראלית
  

לאחר התייעצות עם וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל ועם הוועדה המייעצת  .5

 :קבעתי הוראת שעה  כמפורט להלן, בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות
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  התיקונים להוראות

כמפורט , "FSF -דרישות גילוי המבוססות על דוח ה" תתווסף הוראת שעה B-1-4694 יםבעמוד  .6

  .בהוראה  

 

 תחולה

 "). א"חכ "–להלן (הוראה זו תחול על כל תאגיד בנקאי ועל כל חברת כרטיסי אשראי  .7

  

 תחילה

מהדוח לשנת החל דרישות הגילוי המפורטות בהוראת השעה א יישמו את "תאגיד בנקאי וחכ    .8

   .לך ואי2008

גליל מיחידת דוחות כספיים . א המתקשים ביישום הוראה זו יפנו אל מר ע"תאגיד בנקאי או חכ    .9

  .לקבלת הנחיות ספציפיות

        

  עדכון הקובץ

  :להלן הוראות העדכון. ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבור"מצ  .10

 להכניס עמוד להוציא עמוד  
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  .ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים. צדדית- בעקבות המעבר להדפסה דועמוד זה הודפס מחדש  *
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